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Program wystąpienia:

1. Istota przestrzeni morskiej

2. Mechanizmy zagospodarowania 
morskiej przestrzeni (rynek i 
wybór publiczny)

3. Renta przestrzenna w polskiej 
przestrzeni morskiej

4. Morskie plany przestrzenne w 
Polsce 

5. Morska ekonomia przestrzenna



Wybór tematu
1. Ciekawość poznawcza: bo nikt wcześniej tego nie badał

2. Użyteczność wyników badań do prowadzenia polityki

3. Zmiana paradygmatu gospodarowania przestrzenia morską: 
dobro wolne (obfite) zaczyna  nabierać kosztu alternatywnego 
(Ricardiańskie traktowanie przestrzeni)

4. Wyśrubowane oczekiwania polityki gospodarczej wobec 
przestrzeni morskiej:  koncepcja „niebieskiego wzrostu” (vide 
długie trwanie)

Wg OECD w 2030r. 3 bln USD GVA/WDB (5% światowej WDB) , 
40 mln zatrudnionych osób

5. Zmiana nastawienia ludzi do przestrzeni morskiej, wzrost 
znaczenia jej wartości pozaużytkowych (bezpośredni wpływ na 
poziom użyteczności, tj. bez konsumpcji)





Udział branż morskich w WDB 
niebieskiej gospodarki wg OECD 
w 2010r



Istota przestrzeni morskiej
Zakładając, że przestrzeń morska stanowi element szeroko rozumianej przestrzeni geograficznej 
w jej wymiarze realnym, ale też formalnym i percepcyjnym, ważne jest zidentyfikowanie relacji 
konstytuujących przestrzeń morską jako subprzestrzeń przestrzeni geograficznej (Problem: wiele 
przestrzeni). 

Przestrzeń morska to część przestrzeni geograficznej, która odnosi się bezpośrednio do 
środowiska przyrodniczego morza, wraz z jego antropogenicznym zagospodarowaniem, 
której elementy pozostają we wzajemnych związkach przestrzennych i czasowych. 
Zważywszy jednak na złożoność interakcji konstytuujących przestrzeń morską oraz 
mając na uwadze to, że ich ośrodkiem jest człowiek, który nie zamieszkuje obszarów 
morskich, do przestrzeni morskiej należy zaliczyć jej lądowe „punkty obsługi”, np. porty 
czy kąpieliska. 

Przestrzeń morskiej w jej wymiarze przyrodniczym to ekosystem morski, a w wymiarze 
społeczno-gospodarczym morze i lądowe punkty kształtujące jego zagospodarowanie 
przestrzenne. 

obszary morskie: obszar wód morskich, dno, podłoże (subsoil) i atmosfera nad wodami 
morskimi

przestrzeń morska: obszary morskie i bramy lądowe ich obsługi



Istota przestrzeni morskiej



a) Wielowymiarowość 4 wymiary lub 5 z czasem -większa 
elastyczność w zagospodarowaniu,

b) żywy ekosystem wytwarzający ważne usługi ekosystemowe 
np. łagodzenie zmiany klimatu

c) wysoka dynamika procesów dyfuzji - np. o wiele szybsze 
rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń niż na lądzie,

d) ludzie zamieszkujący jedynie lądowe bramy,

e) powszechność własności publicznej,

f) odmienne  technologie niezbędne do zagospodarowania 
przestrzeni morskiej, tj. większą elastyczność w tworzeniu 
połączeń transportowych, znacznie większy uzysk energii 
wiatru itp.

Istota przestrzeni morskiej



a) Wielowymiarowość 4 wymiary lub 5 z czasem -większa 
elastyczność w zagospodarowaniu,

b) żywy ekosystem wytwarzający ważne usługi ekosystemowe 
np. łagodzenie zmiany klimatu

c) wysoka dynamika procesów dyfuzji - np. o wiele szybsze 
rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń niż na lądzie,

d) ludzie zamieszkujący jedynie lądowe bramy,

e) powszechność własności publicznej,

f) odmienne  technologie niezbędne do zagospodarowania 
przestrzeni morskiej, tj. większą elastyczność w tworzeniu 
połączeń transportowych, znacznie większy uzysk energii 
wiatru itp.

Dla ekonomisty trzy sprawy mają kapitalne znaczenie: stosunki 
własności, brak ludzi i efekty zewnętrzne



Przestrzeń morska jest własnością publiczną: władztwo reguluje Konwencja Prawo 
Morza (UNCLOS)

Potrzebny jest wybór publiczny

Własność



Efekty zewnętrzne

Inaczej wartość przestrzeni postrzega prywatny inwestor a inaczej społeczeństwo

Potrzebny jest wybór publiczny

ceny hedonicznej
koszty podróży



Brak ludzi w obszarach morskich

renta z pasterstwa

renta z pszenicy

renta z drewna

miasto

Model Thϋnena? Aby opisać działanie sił rynkowych na morzu



A – obszar centralny
B – handel i przemysł
C – obszary mieszkaniowe o wysokiej i  średniej gęstości zabudowy
D – centra lokalne
E – przedmieścia 

Miasto z kilkoma obszarami centralnymi

Model Thϋnena nadal jest stosowany w odniesieniu do przestrzeni miejskiej…..



Nowa geografia ekonomiczna

Dwa regiony: 
Północ  i 
Południe



Korzyści aglomeracji 

PKB/km2



Rozprzestrzenianie się wzrostu z "miejskich wzgórz gospodarczych" jest przestrzennie 
ograniczone i wynosi 175-200 km w przypadku łącznej produktywności czynników  produkcji 
(Ciołek Brodzicki 2017), 300 km w zakresie wiedzy (Botazzi, Perri 2003), 250-500 km dla dyfuzji 
technologii (Moreno i wsp. 2005). W związku z powyższym miasta / regiony miejskie kształtują 
wzorce zagospodarowania przestrzennego.

Nowa geografia ekonomiczna



S
iła

 o
dd

zi
ał

yw
an

ia

1

Siły dyspersji (efekt presji rynkowej)

Siły aglomeracyjne

Korzyści aglomeracji: powiązania uprzednie 
(popytowe) i następcze (kosztowe)

Próg

φ B Swoboda wymiany(φ)

Nowa geografia ekonomiczna

Błąd Krugmana



M-Sektor (Przetwórstwo przemysłowe)
- Konkurencja monopolistyczna (Dixit-Stiglitz)
- Rosnące korzyści skali:

- koszty stałe = F jednostek H
- koszty zmienne= am jednostek H na 
jednostkę M

Rynki 
Południa 
i Północy

H 
(czynnik
mobilny)

L
(czynnik 

niemobilny)

H migracja ze względu na różnice w płacach, ω−
ω∗ ≡ w/P - w*/P* 

Koszty 
transportu 
(góra lodowa)

A-Sektor (Rolnictwo)
- Doskonała konkurencja, stałe korzyści 
skali (Walras)
-koszty zmienne= aA jednostek L na

jednostkę A
-Cena towarów rolnych jest stała(pA=1)

Migracja Północ-
Południe i Południe-
Północ

Brak 
kosztów 
transportu

Nowa geografia ekonomiczna



Przestrzeń 
morska

Co wynika z tych interakcji 

Rynek
Wybór 

publiczny
Wartości, efekty 

zewnętrzne

Mechanizm zagospodarowania przestrzeni 
morskiej



Mechanizm zagospodarowania przestrzeni 
morskiej - rynek



Mechanizm zagospodarowania przestrzeni 
morskiej - rynek

Hipoteza dot. renty: odległość od „bram” + „produktywność”  przestrzeni morskiej



Mechanizm zagospodarowania przestrzeni 
morskiej - rynek



Mechanizm zagospodarowania przestrzeni 
morskiej – wybór publiczny

Uzasadnienie wyboru publicznego na gruncie nauk ekonomicznych:

1. Dobra publiczne (np. obrona narodowa, krajobrazy morskie)

2. Zasoby wspólne (np. przestrzeń niezbędna na zapewnienie  
podchowu ryb komercyjnych - łańcuch pokarmowy) 

3. Efekty zewnętrzne np. ochrona środowiska

4. Wartości np. wartość istnienia i inne wartości pozaużytkowe

5. Przyszłe pokolenia i ich preferencje



Mechanizm zagospodarowania przestrzeni 
morskiej – wybór publiczny

Planowanie przestrzenne obszarów morskich:
1. Agregowania preferencji indywidualnych w zbiorowe odnośnie 

zagospodarowania (rozumianego w wymiarze funkcjonalnym (tj. za Paryskiem) 
przestrzeni morskiej lub obszarów morskich(zależnie od kraju w Polsce tylko 
obszarów morskich)

2. Wymóg UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 
lipca 2014 r.) – plany do 2021r.

3. Współpraca w ramach basenów morskich np. HELCOM-VASAB



Planowanie zagospodarowania obszarów morskich

Niemcy: plan podporządkowany energetyce



Mechanizm zagospodarowania przestrzeni 
morskiej – wybór publiczny

Morskie planowanie przestrzenne nie wystarczy a niewiele osób to rozumie 



Mechanizm zagospodarowania przestrzeni 
morskiej – wybór publiczny

Roźna produktywność obszarów także w ramach wyboru publicznego



Mechanizm zagospodarowania przestrzeni 
morskiej – rynek i  wybór publiczny



Morska renta przestrzenna w Polsce
Powszechna renta ekonomiczna - płatność za korzystanie z jakiegoś czynnika produkcji ponad 
jego koszt alternatywny w praktyce  w przypadku przestrzeni morskiej korzyści otrzymane przez  
zagospodarowania tej przestrzeni ponad koszt zagospodarowania. 

Sposób 
zagospodarowania

Wartość renty  prywatnej 
(maksimum) na km2

Nachylenie renty

Porty 2 300 tys. PLN strome

Turystyka nadmorska 2 240 tys. PLN strome

Energetyka wiatrowa 1 030 tys. PLN łagodne

Żegluga 281 tys. PLN poziome

Rybołówstwo 57 tys. PLN łagodne

Absorpcja azotu i fosforu
przez osady denne

186 tys. PLN poziome

Wartości renty dla innych form  zagospodarowania obszarów 
morskich nie udało się oszacować



Morska renta przestrzenna w Polsce



Morska renta przestrzenna w Polsce



Morska renta przestrzenna



Morska renta przestrzenna w Polsce



Morska renta przestrzenna w Polsce



Morska renta przestrzenna

Dwie renty:

Renta prywatna tzw. (bid-rent) równoznaczna ze skłonnością do 
pokrywania przez inwestora kosztu zajęcia terenu pod wybraną 
działalność gospodarczą

Renta społeczna to renta prywatna plus korzyści i koszty zewnętrzne. 
Powinna być podstawą zarządczych decyzji publicznych o 
wykorzystaniu przestrzeni morskiej

Z tą drugą jest spory kłopot



Morska renta przestrzenna w Polsce



Morska renta przestrzenna w Polsce



Polskie morskie plany przestrzenne

1 plan w skali 1:200 000, trzy plany zalewów, 16 planów dla wód portów



Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej i administracji morskiej.

Koncepcja  Przestrzennego Zagospodarowania  Kraju (KPZK 2030) 
w trakcie przygotowania

Polskie morskie plany przestrzenne



Polskie morskie plany przestrzenne



Polskie morskie plany przestrzenne



Morska ekonomia przestrzenna
Dalsze badania :

• zachowanie, interes i wiedza ukryta (dostęp do niej) interesariuszy 
rozwijających przestrzeń morską,

• integracja sektorów  i dyscyplin naukowych w badaniach nad morską 
przestrzenią,

• czynniki wpływające na podejmowanie prywatnych decyzji biznesowych 
odnośnie wykorzystania przestrzeni morskiej,

• wycena efektów zewnętrznych i wartości związanych z zagospodarowaniem  
przestrzeni morskiej ,

• korzyści aglomeracji w przestrzeni morskiej

• narzędzia wspierające decyzje wyboru publicznego dot. zagospodarowania 
przestrzeni morskiej,

• rola polityki przestrzennej obszarów morskich w szerszym spektrum polityk 
publicznych i jej interakcje z innymi politykami, a także jej praktyczny wpływ na 
decyzje sektora prywatnego.



Morska ekonomia przestrzenna

Główne części składowe morskiej ekonomii przestrzennej :
1. Wzorce i mechanizmy zagospodarowania przestrzennego morza 

2. Renta prywatna i publiczna.

3. Nieużytkowe wartości przestrzeni morskiej.

4. Morski wybór publiczny i instytucje morskie (normy i zasady 
społeczne).

5. Mechanizmy ekonomiczne wspierające wdrażanie decyzji publicznych 
dotyczących wyboru przestrzeni morskiej.



Zapraszamy do lektury: dostępne na http://www.im.gda.pl/wydawnictwa
oraz http://www.umgdy.gov.pl/?cat=96 i http://www.umgdy.gov.pl/?page_id=2161

Kodyfikacja wiedzy

http://www.im.gda.pl/wydawnictwa
http://www.umgdy.gov.pl/?cat=96


Dziękuję za uwagę!
Dziękuję za uwagę



Typologie przestrzeni morskiej

Całe Niemcy w bałtyckiej 
przestrzeni morskiej.

Najwyższe korzyści  
ekonomiczne z 
zagospodarowania obszarów 
morskich na cele energetyki 
odnawialnej odnoszą 
nadmorskie i najlepiej 
rozwinięte kraje związkowe 
Niemiec



• Znaczenie gospodarki
morskiej, którego
efektem jest np. udział
zatrudnienia w branżach
morskich i mających
swoje korzenie zarówno
na morzu (m.in.
rybołówstwo), jak i na
lądzie,
•Strumienie towarów,
usług, informacji i ludzi
przepływających przez
obszary morskie,
• Presja na środowisko
morza m.in. poprzez
działania człowieka w
obszarach morskich
oraz na lądzie, np.
żegluga czy rolnictwo.

Regiony nadmorskie są de 
facto częścią morskiej 
przestrzeni w tym 
opracowaniu



Tylko 
intensywność 
użytkowania 



Niebieska gopodarka w Polsce





Niebieska gopodarka w Polsce



Niebieska gopodarka w Polsce



Typologie przestrzeni morskiej



Typologie przestrzeni morskiej



Typologie przestrzeni morskiej

A

AZ

WZ

Z AB

BBAB

A A

A

WZ

Z

A

Niekoniecznie akuratny 
ale inny obraz niż w 
badaniach europejskich
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